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8 DŮVODŮ PROČ PROVÁDĚT
KONTROLY PRÁCE NESCHOPNÝCH
OUTSOURCINGEM
Kontrolní pracovníci nemají osobní
vazby na kontrolované zaměstnance.
Kontroly působí mezi zaměstnanci
preventivně a snižují tak mzdové
náklady zaměstnavatele.
Kontroly jsou prováděny v předem
definovaném termínu a to i opakovaně.
Kontroly lze provádět také o víkendech
a státních svátcích.
Kontroly jsou prováděny důsledně
a profesionálně proškolenými
pracovníky. Vždy však v souladu
s etickým kodexem.

V případě nutnosti lze objednat
také tzv. okamžitou kontrolu
s výsledkem v řádu několika hodin.
Uzavření smlouvy, pořizování
objednávek i výsledky z provedených
kontrol jsou dostupné ONLINE.
Kontroly prováděné dodavatelsky
znamenají minimální administrativní
zátěž pro zaměstnavatele. Součástí
služby je také bezplatné poradenství.
Služby jsou dodávány v režimu
náhradního plnění dle zákona
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.
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AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY
Z novely zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění a zákona č. 262/2006 Sb.
zákoník práce vyplývá:
Povinnost zaměstnavatele poskytnout
dočasně práci neschopnému zaměstnanci
náhradu mzdy po dobu 21 dnů
léčebného režimu.

Právo zaměstnavatele kontrolovat
dodržování léčebného režimu zaměstnance
prostřednictvím dodavatelské firmy
tzv. outsourcingem.

Povinnost zaměstnance umožnit
kontrolu dodržování léčebného režimu.

Právo zaměstnavatele neposkytnout
zaměstnanci náhradu mzdy při porušení
dodržování léčebného režimu.

PŘÍKLAD VÝPOČTU NEMOCENSKÉ
Z informací statistického úřadu je průměrná nemocnost v České republice nad 6%. To je
ve srovnání s průměrem zemí EU téměř dvojnásobná hodnota. Z výše uvedeného plyne, že každý
den kalendářního roku je na každých 100 zaměstnanců více jak 6 dočasně práce neschopných.
Při průměrné mzdě v České republice odpovídající částce 23.500,- Kč činí náhrada mzdy
za období do 21. dne nemocenské částku 7.000,- Kč. Kontrola je proto na místě a
pro zaměstnavatele je téměř nutností.

MĚJTE PŘEHLED
O VAŠICH ZAMĚSTNANCÍCH
PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY
KONTROLY DOČASNĚ PRÁCE
NESCHOPNÝCH
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